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Vytvárame pre vás 
vyššiu hodnotu 
prostredníctvom 
zdravších, 
bezpečnejších 
a produktívnejších 
pracovísk.



Poskytovanie 
efektívnych riešení

Prečo si vybrať 
naše riešenia? 
KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* 
je globálnym lídrom v dodávke 
kompletných riešení v oblasti 
zdravia, bezpečnosti a hygieny. 
Môžete sa na nás spoľahnúť, keď 
požadujete spoľahlivé a vysoko 
účinné riešenia utierania. 

Riadime sa totiž našimi zásadami:

•	 		Personálne	služby,	udržiavanie	
pevných vzťahov s každým 
zákazníkom a poskytovanie 
pomoci pri hľadaní najlepších 
produktových riešení.

•	 		Jednotná	vysoká	kvalita,	ktorá	sa	
opiera o certifikácie v rámci odboru. 

•	 		Inovatívne	produkty,	ktoré	majú	
spoľahlivý a pozitívny vplyv 
na všetkých pracoviskách, čo 
sa odráža v našich globálnych 
značkách WYPALL* a KIMTECH*. 

•	 		Udržateľnosť,	ktorá	je	vždy	
neoddeliteľnou súčasťou návrhu, 
výroby a prepravy našich produktov.

Pochopenie toho, čo 
je dôležité pre vás 
Spolupracujeme so zákazníkmi na 
celom a preto si uvedomujeme, 
čo pre vás znamená zlepšenie 
efektívnosti, ktorá je takisto 
našou hlavnou prioritou.

Pri tvorbe riešení utierania vždy 
berieme do úvahy aj efektívnosť 
a pomáhame tak vašim pracovníkom 
vykonať prácu rýchlejšie, s vyšším 
štandardom hygieny a za lepšiu cenu.

Vaša efektívnosť 
je prvoradá 
Máme viac ako 15 rokov skúseností 
v oblasti utierania a rozumieme tlaku 
na znižovanie nákladov pri zachovaní 
vysokej úrovne hygieny a produktivity.  
 
Vaša efektívnosť je vždy prvoradá, 
a preto budeme vždy dodávať:

•	 		Najvhodnejšie	produkty	pre	všetky	 
vaše požiadavky na utieranie 

•	 		Cenovo	priaznivé	riešenia	
s veľkým výberom systémov 
dávkovania a formátov, ktoré vám 
pomôžu znížiť spotrebu utierok

•	 		Pokročilé	technológie,	ako	
sú materiály HYDROKNIT* 
a AIRFLEX*, s ktorými sa 
lepšie utiera a ktoré znižujú 
náklady na likvidáciu.
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Naša vízia udržateľnosti ‑
VYTVÁRAME PRE VÁS LEPŠÍ SVET

V spoločnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* veríme, že udržateľnosť je kľúčovým faktorom v každom podnikaní.  
Preto sa snažíme naplniť viacero základných cieľov v oblasti udržateľnosti.  

Môžete sa spoľahnúť, že zakúpením našich výrobkov nielen zlepšíte zdravie 
vašich zamestnancov, ale aj podporíte udržateľnejší svet. 
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Poskytujeme 
nástroje potrebné na 
zníženie rizika šírenia 
choroboplodných 
zárodkov. 

Zdroje sú konečné, 
preto neustále 
pracujeme na znižovaní 
dopadu na životné 
prostredie na každom 
stupni životnosti 
produktu, od návrhu až 
po konečnú likvidáciu.

Snažíme sa zlepšiť 
pohodu tých, ktorí 
používajú naše výrobky 
a znížiť množstvo 
výrobku potrebného 
na danú úlohu, čím 
zlepšujeme ekonomiku 
vášho podnikania.

Pre ďalšie informácie o našich aktivitách v oblasti udržateľnosti, navštívte, prosím: www.kcpreducetoday.com/uk

Náš systém WETTASK*  
znižuje používanie roz‑

púšťadiel až o:

 20%
a znižuje sa množstvo 

emisií VOC

šťastní 
zamestnanci=

= vyššia úroveň 

účasti

=
zvýšená 

produktivita

17%

Menej

Menej

Naša služba manažmentu utierok môže odstrániť 
a recyklovať naše jednorazové utierky*. 

100%

25%
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Sociálne 

programy vo 

všetkých 

spoločenstvách 

Kimberly-Clark

odpadu na skládku

miliónov 
nových 

dotknutých 

zákazníkov

zníženie dopadu 
obalových 

materiálov na 
životné 

prostredie

objemu čistého predaja 
v roku 2015 z environmentálne 

inovatívnych výrobkov

absolútne zníženie emisií skleníkových plynov

primárnych vlákien 
z certifikovaných 

zdrojov

zníženie 
spotreby vody

zhoda so 

sociálnymi 

štandardmi 

Kimberly-Clark

smrteľných úrazov 

na pracoviskách

Naše utierky pre náročné 
prevádzkové podmienky

vážia päťkrát menej 
ako bežné handry 

a pri likvidácii vzniká 
o 37 % menej odpadu 

(v hmotnosti).

Bezpečné 
a efektívne 

pracovné 
prostredie

Naše utierky pre náročné 
prevádzkové podmienky
majú dvakrát vyššiu absorpčnú 

schopnosť ako iné ľahké 
utierky z krepového papiera, 

čo znižuje spotrebu.



Produkty s nedostatočnými úžitkovými 
vlastnosťami a nespoľahlivý 
systém dávkovania môžu zvýšiť 
množstvo odpadu a spotrebu. 

Náklady na likvidáciu odpadu sa 
vypočítavajú z hmotnosti alebo 
objemu. Bez ohľadu na to, či 
likvidujete nebezpečný odpad 
alebo nie, kľúčovým faktorom 
znižovania vašich nákladov na 
likvidáciu je riešenie utierania so 
špičkovými vlastnosťami v spojení 
so systémom kontrolovaného 
dávkovania, čo pomôže podporiť 
ziskovosť vášho podnikania.

Rozumné riešenie balenia našich 
výrobkov je navrhnuté tak, aby 
sa vám znížilo množstvo odpadu 
určeného na likvidáciu. 

Vďaka našim skúsenostiam v tomto 
výrobnom odvetví si veľmi dobre 
uvedomujeme, aké dôležité je 
nachádzať spôsoby znižovania 
nákladov a zvyšovania marží. 
Naše produkty a systémy sú preto 
navrhnuté podľa týchto zásad:

 – jednoduchá údržba

 – jednoduché doplňovanie

 – vyššia efektivita

 –  zníženie množstva 
papierového odpadu

 – zmenšenie skladovacích priestorov 

To všetko vám šetrí čas 
a pomáha znížiť náklady. 

Môžeme vám pomôcť riešiť 
problémy s odpadom a zlepšiť 
vaše procesy a efektívnosť.

Pomáhame 
vám zredukovať 
odpad a zlepšiť 
produktivitu

zníženie 
časových strát

zníženie 
množstva 

papierového 
odpadu

zníženie 
odpadu zo 

skladovania
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Výber správnej utierky 
pre vaše potreby
V rámci celého radu výrobkov ponúkame široký rozsah úžitkových vlastností, 
formátov a riešení dávkovania. Spoločne dokážeme nájsť najlepšie riešenie 
utierania, ktoré je presne prispôsobené vašim potrebám a úlohám.

Pri rozhodovaní o tom, čo je najdôležitejšie pre splnenie danej úlohy zvážte tieto 
tri oblasti:

01
Úžitkové vlastnosti 
utierok
Aké charakteristiky musia mať 
utierky, ktoré používate na vaše 
úlohy?

•	 	Vysoko	nasiakavé,	rýchlejšie	a	
účinnejšie?

•	 	Pevné	a	odolné	proti	roztrhnutiu?

•	 	Odolné	voči	rozpúšťadlám?

•	 	Nezanechávajú	textilný	prach?

•	 	Farebné	odlíšenie	pre	rôzne	
úlohy?

•	 	Výrobky	na	jedno	použitie	alebo	
na opakované používanie?

02
Systémy dávkovania 
Aký typ dávkovania požadujete pre 
vašu úlohu?

•	 	Pre	vaše	prostredie	je	
najvhodnejší vysokopacitný, 
mobilný alebo hygienický systém 
dávkovania po jednom kuse?

•	 	Aká	veľkosť	utierky	bude	
najefektívnejšia, ale aby ste 
zároveň neplytvali?

•	 	Potrebujete	špeciálny	systém	na	
zníženie poškodenia výrobkov 
alebo na prevenciu kontaminácie 
utierok?

03
Nakladanie 
s odpadom
Aký typ nakladania s odpadom 
treba zvážiť?

•	 	Je	pre	vás	dôležité	menej	
spotrebovať a menej vyhadzovať?

•	 	Je	účinnejšie	utieranie	pre	vás	
rovnako dôležité ako náklady na 
životné prostredie? 

•	 	Utierate	nebezpečné	látky?

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.sk



V tejto tabuľke sú uvedené špecifické funkcie utierky a najvhodnejšie používanie, čo 
vám pomáha rýchlo určiť najlepšie riešenie utierania pre vaše potreby. Poskytneme 
vám podporu pri výbere správneho riešenia pre vaše použitie. Prosíme, pozrite si 
stránky o výrobkoch, kde sú uvedené konkrétnejšie príklady.

Váš sprievodca 
výberom

* 1 = Najslabšia – 10 = Najsilnejšia

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.co.uk/products/wipers

ABSORPČNÁ 
SCHOPNOSŤ 

PEVNOSŤ* DRSNÉ 
POVRCHY 

OLEJ A 
MASTNOTA 

ROZPÚŠ-
ŤADLÁ 

VYTEČENÁ 
KVAPALINA 

PRACH A 
ŠPINA

JEMNÉ 
POVRCHY

PRODUKTOVÉ RIEŠENIE STRANA

NA OPAKOVANÉ POUŽITIE

5 Utierky pre presné 
strojárstvo

s. 13

7 Priemyselné utierky s. 14

5 Utierky WYPALL* X90 s. 15

6 Utierky WYPALL* X80 s. 16

5 Utierky WYPALL* X70 s. 17

4 Utierky WYPALL* X60 s. 18

3 Utierky WYPALL* X50 s. 19

OBMEDZENÉ POUŽITIE

2 Utierky WYPALL* L40 s. 21

2 Utierky WYPALL* L30 s. 22

1 Utierky WYPALL* L20 s. 23

1 Utierky WYPALL* L10 s. 23

ŠPECIÁLNE POUŽITIE

10 Mikrovláknové čistiace 
utierky WYPALL*

s. 30

2 Čistiace utierky 
WYPALL*

s. 31

Riešenia utierania pre špecifické úlohy Utierky KIMTECH* s. 25

Riešenia utierania pre špecifické odvetvia Systém WETTASK* s. 26
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Kovovýroba
Rozumieme tlaku na riadenie nákladov pri udržaní vysokej 
úrovne efektívnosti a kvality. Spoločne dokážeme optimalizovať 
vašu efektívnosť pri utieraní a zároveň znížiť náklady a množstvo 
odpadu. Dodávame rozsiahly rad produktov vysokej kvality, 
ktoré slúžia na úplnú podporu procesov v kovovýrobe:

Kovovýroba
Pri tvarovaní kusa kovu, kovového plechu, pri výrobe dielcov, 
komponentov alebo pri spracovaní hotových výrobkov sa 
používajú procesy brúsenia, rezania, tvarovania alebo obrábania. 

Súvisiace úlohy:

Bežné utieranie

Navrhované výrobky:

Utierky	WYPALL*	X80,	utierky	WYPALL*	L30,	čistiace	
utierky WYPALL*, priemyselné utierky

Príprava povrchov 
a povrchová 
úprava kovov
Po dokončení výroby dielca alebo 
komponentu treba povrch vyčistiť 
a pripraviť, napríklad pieskovaním, 
abrazívnym čistením alebo čistením 
pomocou rozpúšťadiel a chemikálií. Na 
pripravený povrch možno potom nanášať 
ochrannú vrstvu. Používajú sa procesy, ako 
sú natieranie, rezanie alebo pokovovanie.

Súvisiace úlohy:

Utieranie	v	kontrolovanom	prostredí,	
utieranie rozpúšťadiel, čistenie povrchu 
a utieranie jemných povrchov

Navrhované výrobky: 

Utierky	WYPALL*	X80,	WYPALL*	L30,	
KIMTECH*/ WETTASK* SSX,  
mikrovláknové utierky KIMTECH* na 
prípravu povrchu, priemyselné utierky, 
utierky pre presné strojárstvo

Montáž
Pri spájaní komponentov, z ktorých 
vzniká hotový výrobok sa používajú 
procesy, ako je skrutkovanie, 
upevňovanie, nitovanie alebo lepenie.

Súvisiace úlohy: 

Bežné utieranie

Navrhované výrobky: 

Utierky	WYPALL*	X60,	WYPALL*	
L20, jednorazové mikrovláknové 
utierky KIMTECH*, utierky 
pre presné strojárstvo

Údržba a plánované 
prestoje
Pravidelná príprava, oprava 
a čistenie strojov, nástrojov 
a vozidiel vo výrobnom závode.

Súvisiace úlohy: 

Bežné utieranie

Navrhované výrobky: 

Utierky	WYPALL*	X80,	 
utierky WYPALL* L30,  
čistiace utierky WYPALL*,  
Priemyselné utierky,  
Utierky	pre	presné	strojárstvo

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.co.uk/industries/fabricated-metal-manufacturing



Vieme, že je dôležitá rovnováha medzi kvalitným utieraním a zvýšenou 
produktivitou a ziskovosťou. Naše presne navrhnuté riešenia zvládnu svoje 
úlohy kvalitne a na prvý krát. Zredukujú spotrebu utierok, rozpúšťadiel 
a v konečnom dôsledku aj množstvo odpadu. Máme k dispozícii 
rozsiahly rad výrobkov na utieranie, ktoré slúžia na lepšiu podporu 
vykonania špecifických úloh vo výrobe automobilových súčiastok:

Doprava

Príprava povrchov 
a povrchová 
úprava kovov
Po dokončení výroby dielca alebo 
komponentu treba povrch vyčistiť, 
pripraviť alebo uskutočniť konečnú 
povrchovú úpravu, napríklad pri príprave 
a natieraní panelov v aplikáciách 
v automobilovom priemysle. 

Súvisiace úlohy: 

Utieranie	v	kontrolovanom	
a kritickom prostredí, t.j. povrchové 
úpravy pred nanesením náterov 
v automobilovom priemysle a konečné 
nátery v leteckom priemysle

Navrhované výrobky: 

Utierky	KIMTECH*/	WETTASK*	
SSX,	WYPALL*	L40,	WYPALL*	X80,	
KIMTECH*, priemyselné utierky, 
utierky pre presné strojárstvo

Údržba
Pravidelná príprava, oprava a 
čistenie strojov, nástrojov a vozidiel 
vo výrobnom závode.

Súvisiace úlohy: 

Bežné utieranie

Navrhované výrobky: 

Utierky	WYPALL*	X80,	utierky	
WYPALL* L30, čistiace utierky 
WYPALL*, priemyselné utierky, 
utierky pre presné strojárstvo

Montáž
Pri zmontovaní viacerých dielcov alebo  
komponentov tvoriacich podvozkový 
rám  
alebo hotový výrobok. 

Súvisiace úlohy:

Bežné utieranie, kontrolované 
a vysoko dôležité utieranie, t.j. montáž 
motorov a čistenie palivových 
nádrží v leteckom priemysle.

Navrhované výrobky: 

Utierky	KIMTECH*/	WETTASK*	SSX,	
utierky KIMTECH* na tesniace materiály, 
čistiace utierky WYPALL*, utierky 
WYPALL*	X80,	priemyselné	utierky

Konečná úprava 
a dodávka
Keď treba dôkladne očistiť dokončený 
výrobok pred dodaním zákazníkovi.

Súvisiace úlohy: 

Jemné	utieranie,	leštenie,	leštenie	
kotúčom a bežné čistenie

Navrhované výrobky: 

Mikrovláknové utierky KIMTECH*, 
čistiace utierky WYPALL*

Uvedené	výrobky	sú	iba	návrhy.	Pre	čo	najúspornejšie	a	najefektívnejšie	výsledky	utierania	vždy	odporúčame,	aby	
zákazníci vykonali dôkladnú analýzu celého pracoviska a najskôr si vyskúšali riešenie. Obráťte sa na obchodného 
zástupcu, ktorý vám poskytne podrobné informácie. 9



Potravinársky priemysel
Lepšie riadenie nákladov neznamená zníženie vysokých 
hygienických štandardov. Naše výrobky pre potravinársky 
priemysel pomáhajú spĺňať prísne požiadavky programov 
čistenia a ich používanie je jednoduché a rýchle, čo znižuje čas 
prestojov a napomáha úspechu vašej značky. Pri vývoji našich 
výrobkov sme brali do úvahy všetky fázy spracovania potravín:

Údržba
Pravidelná príprava, oprava a čistenie strojov,  
nástrojov a vozidiel vo výrobnom závode.

Súvisiace úlohy: 

Bežné utieranie

Navrhované výrobky: 

Utierky	WYPALL*	X80,	utierky	
WYPALL* L30, čistiace utierky 
WYPALL*, priemyselné utierky, 
utierky pre presné strojárstvo

Čistenie počas 
výmeny výrobkov
Ak sa používa linka na výrobu rôznych výrobkov alebo príchutí 
toho istého výrobku, linku treba pri zmene výroby zastaviť, 
vyčistiť a odstrániť všetky stopy predchádzajúcich výrobkov. 

Súvisiace úlohy: 

Čistenie a sušenie strojových zariadení

Navrhované výrobky: 

Čistiace utierky WYPALL* X50, čistiace utierky WYPALL* 
X80,	utierky	WYPALL*	L40,	priemyselné	utierky

Hĺbkové čistenie
Nastavenie času, kedy sa výrobná linka zastaví 
a musí sa dôkladne vyčistiť a vydenzifikovať. 

Súvisiace úlohy: 

Čistenie a sušenie strojových zariadení, chemické utieranie

Navrhované výrobky: 

Utierky	WYPALL*	X80,	utierky	KIMTECH*/	
WETTASK* DSX, priemyselné utierky

Čistenie odpadu/rozliatych 
kvapalín pri výrobe
Ak dôjde k rozliatiu kvapalín alebo nahromadených prísad 
počas výroby treba tieto odstrániť, aby nekontaminovali proces.

Súvisiace úlohy: 

Utretie	prebytočných	prísad	a	rozliatych	kvapalín

Navrhované výrobky: 

Čistiace utierky WYPALL* X50, utierky WYPALL* L40

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.co.uk/industries/food-processing



V prostrediach, kde je hygiena vysoko dôležitá, náš 
rozsiahly rad výrobkov určených na utieranie môže pomôcť 
minimalizovať šírenie infekcie a zvýšiť dôveru pacientov. Naše 
výrobky sú najbezpečnejšou voľbou a pomáhajú naplniť 
prísne hygienické predpisy v zdravotníctve, znížiť šírenie 
choroboplodných zárodkov a infekcie. Podobne i naše výrobky 
pre pacientov prinášajú viac komfortu a starostlivosti.

Zdravotníctvo

Uvedené	výrobky	sú	iba	návrhy.	Pre	čo	najúspornejšie	a	najefektívnejšie	výsledky	utierania	vždy	odporúčame,	aby	
zákazníci vykonali dôkladnú analýzu celého pracoviska a najskôr si vyskúšali riešenie. Obráťte sa na obchodného 
zástupcu, ktorý vám poskytne podrobné informácie. 

Príprava jedál 
a reštaurácie
V situáciách, kedy sa vyžadujú 
systémy utierania v prípravniach jedál 
na poutieranie rozliatych surovín, 
povrchov a udržiavanie čistoty 
v reštauračných zariadeniach.

Súvisiace úlohy: 

Utieranie	rozliatych	surovín,	
čistenie zariadení a povrchov

Navrhované výrobky: 

Čistiace	utierky	WYPALL*	X80,	
čistiace utierky WYPALL* X50, utierky 
KIMTECH*/ WETTASK* DSX

Údržba zariadení
V situáciách, kedy sa vyžaduje 
údržba zariadení a verejných 
priestorov na ochranu pred hroziacou 
infekciou, aj pred potenciálnou 
krížovou kontamináciou.

Súvisiace úlohy: 

Bežné utieranie, utieranie 
s dezinfekciou, oddeľovanie činností

Navrhované výrobky: 

Utierky	WYPALL*	X80,	utierky	WYPALL*	
L30, čistiace utierky WYPALL*, 
utierky KIMTECH*/ WETTASK* DSX, 
čistiace	utierky	WYPALL*	X50/X80

Čistenie 
a dezinfekcia
V zdravotníckych zariadeniach, kde 
treba dodržiavať najvyššiu úroveň 
hygieny, ako sú nemocničné oddelenia, 
vyšetrovne pacientov, lôžkové časti 
a pracoviská zdravotných sestier.

Súvisiace úlohy: 

Čistenie a dezinfekcia 
povrchov, oddelenie úloh

Navrhované výrobky: 

Čistiace	utierky	WYPALL*	X80,	 
čistiace utierky WYPALL* X50,  
utierky KIMTECH*/ WETTASK* DSX

Starostlivosť o pacientov
Riešenia v prostrediach s vysokým počtom pacientov, 
ktoré možno rýchlo použiť medzi vyšetreniami 
jednotlivých pacientov. V týchto situáciách sa 
vyžadujú čistiace riešenia, ktoré zabezpečia 
najvyššiu možnú osobnú hygienu pacientov.

Súvisiace úlohy: 

Čistenie, osušenie a dezinfekcia 
pacientov a používaných povrchov

Navrhované výrobky: 

Utierky	WYPALL*	L20	-	malé	kotúče,	utierky	
WYPALL* L40 ‑ skladané na štyri, savé uteráky 
KIMTECH*, zdravotnícke utierky KIMTECH*

11



Fast-absorbing material

Pevné utierky na 
opakované použitie

Bežná handra WYPALL* X80

Utierky WYPALL* X80 majú 5-krát nižšiu 
hmotnosť ako priemerné handry. Tým že 
vyhadzujete menej, šetríte náklady.

Utierky	WYPALL*	X	na	viacnásobné	použitie	sú	nasiakavé,	
odolné voči rozpúšťadlám a dostatočne pevné na 
vykonávanie náročných úloh. Zároveň šetria náklady i čas. 

Utierky	WYPALL*	X	sú	vyrobené	z	patentovaného	
materiálu HYDROKNIT*. Pri výrobe sa splieta vláknina 
s polypropylénom pomocou vysokotlakových vodných 
lúčov. Výroba spoľahlivých utierok, ktoré si držia tvar 
a môžu sa používať vždy znovu a znovu:

•	 	Vysoko	nasiakavé	–	dokážu	utrieť	rozliate	suroviny,	
rýchlo očistiť ruky a poutierať stroje

•	 	Pevné	a	trvanlivé	za	sucha	i	za	mokra	–	ideálne	pre	
náročné úlohy, ako je čistenie strojov 

•	 	Odolné	voči	väčšine	rozpúšťadiel	-	ideálne	na	aplikáciu	
rozpúšťadiel na povrch alebo na čistenie 

•	 	Neobsahujú	žiadne	adhézne,	ani	pojivové	látky,	znižujú	
množstvo zvyškov na povrchu

Vyššia nasiakavosť
Naša	jedinečná	technológia	PowerPockets	sa	teraz	používa	
v	utierkach	WYPALL*	X70	a	X80.	Poskytuje	vyššiu	savosť,	na	
dotyk pôsobí ako tkanina a pri utieraní má vyššiu účinnosť. 

Dutiny v materiáli pomáhajú rýchlejšie a účinnejšie 
zachytávať špinu a mastnotu, vďaka čomu sú povrchy 
čistejšie a množstvo odpadu sa znižuje.

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.sk



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Utierky s vysokou pružnosťou 
odolné proti prepichnutiu, na 
čistenie stiesnených priestorov
•	 	Materiál HYDROKNIT* odolný proti roztrhnutiu 

Tieto tenké utierky sú odolné proti prepichnutiu 
a	zachovávajú	si	maximálnu	pružnosť,	aby	prenikli	aj	do	
tých najmenších priestorov.

•	 	Utierky s nízkym množstvom textilného prachu 
Technológia	špeciálnych	vlákien	znižuje	množstvo	
textilného	prachu	v	porovnaní	s	inými	netkanými	
materiálmi.

•	 	Správna veľkosť pre danú úlohu 
K dispozícii v malých formátoch, čo pomáha znižovať 
množstvo odpadu. Skladané na štvrtiny alebo 
v	jedinečnom	boxe	typu	Pop-up

Utierky pre presné 
strojárstvo

Ideálne pre:
•	 	Čistenie povrchov zložitého tvaru 

Jemný	materiál	podobný	textílii	umožňuje	maximálnu	
pružnosť potrebnú pri čistení zložitých dielcov alebo 
komponentov

•	 	Utieranie v kovovýrobe  
Odolnosť proti oderu a prepichnutiu pri vykonávaní 
náročných prác

Dodávané formáty:

Farebné prevedenie:

Technológia / Certifikácia:
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Naše najpevnejšie utierky, 
objemné, no pritom dostatočne 
jemné pre náročné úlohy a slúžia 
ako dokonalá náhrada za handry.
•	 	Rýchlo nasiakavý materiál HYDROKNIT* odolný voči 

roztrhnutiu Utierky	odolné	voči	oderu	pre	náročné	
úlohy

•	 	Jemný	materiál,	na	dotyk	podobný	textílii,	určený	pre	
efektívne a pohodlné utieranie.

•	 	Dva	formáty	pre	vaše	potreby	-	veľký	kotúč	a	skladaný	
na štvrtiny

Priemyselné 
utierky

Ideálne pre:
•	 	Úlohy náročnej údržby 

Vynikajúca savosť mazív a olejov

•	 	Utieranie v kovovýrobe 
Čistia drsné povrchy, pričom sa však netrhajú

•	 	Prípravu povrchov 
Utierky,	ktoré	sa	dajú	vypláchať,	určené	na	opakované	
použitie pri utieraní olejov, tukov, mazív a čistiacich 
prostriedkov.

K dispozícii s našou 
technológiou Power Pockets 
na zvýšenú účinnosť pri 
utieraní a dobrý pocit na 
dotyk.

Dodávané formáty:

Farebné prevedenie:

Technológia / Certifikácia:

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.sk



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Utierky WYPALL* 
X90
2 vrstvový materiál poskytuje 
vyššiu savosť. 
Utierky	WYPALL*	X90	zvyšujú	účinnosť	čistenia	
pracoviska:

•	 	Znížené množstvo odpadu z výrobku  
2 vrstvy zdokonaleného materiálu HYDROKNIT* 
sú vzájomne spojené, čím vznikajú objemnejšie 
a pevnejšie utierky, pri likvidácii ktorých vzniká o 35 
% menej odpadu1.

•	 	Rýchlejšia práca  
Kombináciou vlákien z polyestru a dreva v dvoch 
vrstvách vzniká utierka s vyššou nasiakavosťou, ktorá 
zvyšuje rýchlosť a účinnosť utierania.

•	 	Znižuje riziko poškodenia povrchu  
Polyesterové vlákna vytvárajú mäkkú a komfortnú 
utierku, s ktorou sa ľahšie čistia ťažko prístupné 
oblasti

•	 	Inovatívny a kontrolovaný systém dávkovania  
Pomáha kontrolovať náklady na spotrebu a ešte viac 
znižuje množstvo odpadu.

neuveriteľné, iba 5 
veľkých kotúčov utierok 
WYPALL* X90 dokáže 
absorbovať 200 litrov 
oleja!

Ideálne pre:
•  Vysoká absorpčná schopnosť 

Na utieranie rozliateho oleja alebo vody

•	 	Jednoduché	utieranie	zložitých	povrchov 
Pre svoju vysokú prispôsobivosť sú tieto utierky 
určené pre stroje a malé komponenty.

•	 	Na	dotyk	pôsobí	ako	tkanina. 
Dostatočne mäkké na čistenie rúk

Dodávané formáty:

Farebné prevedenie:

Technológia / Certifikácia:
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Pevné, objemné utierky, 
určené pre náročné úlohy 
údržby a utierania
Rýchla a vysoká nasiakavosť v spojení s vysokou 
odolnosťou	proti	roztrhnutiu.	Utierky	WYPALL*	X80	
sú dokonalou náhradou obyčajných handier:

•	 			Rýchlo nasiakavý materiál HYDROKNIT* 
odolný proti roztrhnutiu  
Dostatočne pevný na očistenie aj 
tých najdrsnejších povrchov.

•	 	Používa sa s vodou a rozpúšťadlami 
Možno vypláchať a znova použiť.

•	 	Formáty v kotúči a kusový výdaj 
Prispôsobené vašim potrebám

Utierky 
WYPALL* X80

Ideálne pre:
•	 		Utieranie ťažkej techniky a dielcov 

Čistenie drsných povrchov bez porušenia utierky

•	 		Úlohy údržby 
Utrie	mastnotu,	olej	a	absorbuje	hrubé	nečistoty.

•	 		Prípravu povrchov 
Utierky	možno	pláchať,	používajú	sa	s	rozpúšťadlami	
alebo s vodou. 

Dodávané formáty:

Farebné prevedenie:

jedna utierka WYPALL* X80 
je dostatočne pevná na to, 
aby zdvihla hmotnosť 60 kg.

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.sk

Technológia / Certifikácia:



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Utierky 
WYPALL* X70
Rýchla nasiakavosť pre 
stredne náročné úlohy 
Utierky	WYPALL*	X70	si	dokonca	aj	v	mokrom	stave	
udržiavajú mäkkosť, objem a tvar:

•	 	Vysoká trvanlivosť, účinná absorpcia 
Rýchle utieranie mastnoty, špiny a rozpúšťadiel

•	 	Jednoduchá práca 
 Zostávajú mäkké a trvanlivé, za sucha i za mokra 
a možno ich používať s rozpúšťadlami.

•	 	Nákladovo efektívne  
Stačí vypláchať a znovu použiť, znižuje sa 
množstvo odpadu.

•	 	Viacúčelové použitie  
	Udržiavajú	nástroje	a	stroje	v	čistote,	a	zároveň	sú	
vhodné na kontakt s potravinami.

Ideálne pre:
•  Náročnú údržbu 

Úsporné utieranie oleja, mastnoty, špiny 
a rozpúšťadiel z povrchov a nástrojov

•  Čistenie nástrojov a strojov 
Utieranie	rezných	chladiacich	kvapalín	
a ochranných dielcov

•  Kovové povrchy 
Rýchla savosť, mäkké a objemné, pre 
jednoduché a účinné čistenie

Dodávané formáty:

Farebné prevedenie:

Technológia / Certifikácia:
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Všestranné a trvanlivé,  
určené pre precízne utieranie
Utierky	WYPALL*	X60	a	X50	boli	vytvorené	pre	nenáročné,	
bežné	čistenie,	ako	napríklad	čistenie	skiel.	Utierky	sú:

•	 	Komfortné a ľahké 
Pre jemné čistenie dielcov, nasávanie ľahkých kvapalín, 
pre ťažko prístupné povrchy a ručné utieranie

•	 	Vhodné	na	aplikáciu	riedidiel	a	rozpúšťadiel 
Zároveň sú dostatočne pevné na to, aby odstránili zvyšky 
lepidla, oleja a nečistôt.

•	 	Veľkosť	prispôsobená	menej	náročným	úlohám 
Spoľahlivá a konzistentná činnosť, pomáhajú znížiť 
množstvo odpadu a prevádzkové náklady.

Utierky 
WYPALL* X60/50

Ideálne pre:
•	 	Aplikáciu	mazív	a	presné	čistenie 

Používanie riedidiel a rozpúšťadiel. Prístup do úzkych 
záhybov a utieranie zložitých strojových dielcov

•	 	Čistenie	a	utieranie	skla 
Odstraňovanie nečistôt, oleja a odpadu

•	 	Čistenie	dielcov	pri	konečnej	montáži 
Vysoká kvalita konečnej úpravy povrchu

Dodávané formáty:

Farebné prevedenie:

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.sk

Technológia / Certifikácia:



Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Vynikajúce úžitkové vlastnosti 
pre oddelené hygienické 
čistenie 
Rýchle čistenie, ultraabsorpčná schopnosť, odolnosť 
proti roztrhnutiu a dlhšia trvanlivosť: 

•	 	Štyri farebné varianty 
 Na každý druh čistenia iná farba, čo znižuje riziko 
krížovej kontaminácie a podporuje kontrolované 
hygienické postupy.

•	 	Vypláchanie a opätovné použitie 
Optimálne použitie, zvyšovanie životnosti každej 
utierky, pomáha znížiť odpad a znížiť náklady 
počas používania.

•	 	Dve úrovne výkonu  
Vyberte si materiál s vysokou absorpčnou 
schopnosťou a vyššou pevnosťou (čistiace utierky 
WYPALL*	X80)	alebo	cenovo	priaznivý	systém	
hygienickej údržby (čistiace utierky WYPALL* X50). 

Čistiace utierky 
WYPALL* X80/X50

Ideálne pre:
•	 	Kuchynské	práce,	čistenie	stolov	a	pultov 

Čistenie zariadení a nástrojov na prípravu jedál, 
utieranie oleja a tukov. Možno vypláchať a znovu 
použiť, znižujú sa náklady počas používania. 

•	 	Úlohy	počas	priemyselného	spracovania	potravín	 
Ultraabsorpčná	schopnosť	a	odolnosť	voči	
roztrhnutiu, určené na hĺbkové čistenie, pri zmene 
výroby a na čistenie dopravníkových pásov.

•	 	Zníženie	rizika	krížovej	kontaminácie 
Farebné utierky pre každú oblasť/úlohu, znižujú 
šírenie choroboplodných zárodkov medzi 
hygienickými zariadeniami, klinickými priestormi 
a priestormi pre pacientov.

Dodávané formáty:

Farebné prevedenie:

naše čistiace utierky WYPALL* 
X50/80 obsahujú vlákna.

Technológia / Certifikácia:
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HigHlY absorbent Fabric

jednorazové 
utierky
Ak potrebujete jednorazovú utierku na 
utretie rozliatych kvapalín, očistenie rúk 
a utretie povrchov, tento rad výrobkov 
patrí medzi špičku vo svojej triede. 
Je	to	preto,	že	štruktúra	nášho	jedinečného	materiálu	
AIRFLEX* s veľkými vzduchovými dutinami absorbuje 
viac a je pevnejšia a hrubšia ako štruktúra materiálu 
konvenčných utierok. Na každú prácu tak treba menší 
počet utierok. 

Rad utierok WYPALL* L je ideálny na čistenie veľkých 
plôch, kde sa rozliala kvapalina a zároveň šetrí čas 
i	náklady.	Okrem	toho,	8	z	10	používateľov1 pri výbere 
uprednostňuje tento rad výrobkov. 

•	 	Bezkonkurenčná	pevnosť	za	mokra	vďaka	jedinečnej	
vláknovej štruktúre, rýchle očistenie rozliatych kvapalín, 
utierky sa nerozpadávajú, ani nepremáčajú. Viac ako 
dvojnásobne vyššia pevnosť za mokra v porovnaní 
s konvenčnými utierkami2

•	 	Rad	utierok	WYPALL*	L	je	pocitovo	hrubší	na	dotyk	a	je	
o	19	%	objemnejší	ako	tradičné	papierové	utierky2, čo 
prináša lepšiu ochranu rúk. Naše utierky nestláčame. To 
znamená, že vlákna nie sú sploštené 

•	 	Vynikajúce	úžitkové	vlastnosti	a	rýchlejší	čas	sušenia,	čo	
znižuje spotrebu utierok až o 15 %3, znižuje čas utierania 
a znižuje množstvo odpadu.

1  Na viacerých miestach sa uskutočnil nezávislý prieskum 
trhu, v rámci ktorého sa vykonali porovnávacie testy 
utierok WYPALL* L z materiálu AIRFLEX * a bežných 
jednovrstvových	utierok	pri	viacerých	úlohách.	8	z	10	
používateľov uprednostnilo utierky WYPALL* L10 pred 
konvenčnými jednovrstvovými utierkami.

2		V	laboratórnych	testoch	sa	uskutočnilo	porovnanie	
utierok WYPALL* L40 a trojvrstvových utierok hlavných 
konkurenčných	výrobcov.	Utierka	WYPALL*	L40	
absorbovala o 144 % viac vody a o 37 % viac oleja. Priečna 
pevnosť v ťahu za mokra bola o 121 % vyššia.  
Objem	bol	o	19	%	vyšší.

3  Nezávislý prieskum trhu preukázal, že spotreba utierok 
WYPALL* L10 je o 15 % nižšia v porovnaní s konvenčnými 
jednovrstvovými utierkami.

Utierky WYPALL* L majú dvakrát 
vyššiu absorpčnú schopnosť ako iné 
ľahké utierky z krepového papiera. To 
znamená, že na dokončenie rovnakej 
úlohy spotrebujete o 15 % menej 
utierok.3

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.sk

O 15 % 
 nižšia spotreba



To be used for applications between 1-3/4” to 2” 

Airflex Logo Applications CMYK 2728 

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up 

HigHlY absorbent Fabric

Účinné jednorazové utierky  
pre bežné použitie
Utierky	WYPALL*	L40	využívajú	našu	jedinečnú	
technológiu	Double	Re-Creped	(DRC),	vďaka	ktorej	rýchlo	
absorbujú kvapaliny, olej, mastnotu a väčšie množstvo 
rozliatych kvapalín:

•	 	Vysoko nasiakavé jednorazové utierky 
Jedinečná	vnútorná	vrstva	so	špongiovitou	štruktúrou	
rýchlo nasáva kvapaliny a zachováva si pevnosť za 
mokra.

•	 	Vhodné pre väčšinu povrchov, aj pre ruky/tvár 
S mäkkou vonkajšou vrstvou príjemnou na dotyk

•	 	Formáty dávkovania v kotúči a v skladaných kusoch 
Prispôsobené vašim potrebám

Utierky  
WYPALL* L40

Ideálne pre:
•	 	Bežné priemyselné čistenie a bežnú údržbu 

Čistenie veľkého množstva rozliatych a uniknutých 
kvapalín

•	 	Účinné utieranie výrobnej linky 
Rýchle vsakovanie rozliatych kvapalín, minimálne 
prerušenie výroby

•	 	Vhodné pri ošetrovaní pacientov 
Vonkajšia vrstva je dostatočne mäkká na utieranie 
rúk a tváre, hygienické jednorazové použitie, čo 
minimalizuje šírenie choroboplodných zárodkov.

Utierky WYPALL* L40 sú 
vyrobené z materiálu AIRFLeX* 
s veľkými vzduchovými 
dutinami, ktoré absorbujú 
dvojnásobné množstvo vody 
v porovnaní s konvenčnými 
utierkami2 a o 37 % viac oleja.2

Dodávané formáty:

Farebné prevedenie:

Technológia / Certifikácia:
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Výnimočné úžitkové vlastnosti, 
vynikajúca cena
Ak hľadáte pevnú, nasiakavú jednorazovú 
utierku, ktorá šetrí náklady, utierky WYPALL* 
L30 vyhovejú obom požiadavkám: 

•	 	Ľahký	materiál,	na	dotyk	pripomína	tkaninu 
Dostatočne mäkký na osobnú hygienu tváre/rúk

•	 	Spevnená	vnútorná	mriežkovitá	štruktúra	 
	Jedinečná	štruktúra	DRC,	ktorá	zaručuje	pevnosť	
a nasiakavosť pri čistení mokrých povrchov.

•	 	Vynikajúca	cena	pri	každodennom	používaní 
Úsporná alternatíva voči utierkam typu airlaid

Utierky  
WYPALL* L30

Ideálne pre:
•	 	Rozliaty	olej 

Rýchlo absorbuje olej a mastnotu.

•	 	Utieranie	strojov 
Pre jemnejšie čistenie komponentov strojov

•	 	Utieranie mokrých povrchov 
Mriežkovitá štruktúra si udržuje tvar aj za mokra.

Dodávané formáty:

Farebné prevedenie:

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.sk

Technológia / Certifikácia:



To be used for applications between 1-3/4” to 2” 

Airflex Logo Applications CMYK 2728 

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up 

HigHlY absorbent Fabric

Ľahké,	precízne	utieranie
Ak hľadáte priaznivú cenu a všestrannosť pre 
každodenné utieranie, pri používaní našich spoľahlivo 
nasiakavých utierok WYPALL* L20 a L10 sa môže 
znížiť množstvo spotrebovaných utierok: 

•	 	Viacvrstvová	utierka	z	textúrovaného	materiálu	
s rýchlou nasiakavosťou 
Vytvorená špeciálne pre ľahko znečistené povrchy 
a utieranie menšieho množstva rozliatej kvapaliny 

•	 	Jemné	utieranie 
Na jemné leštenie a odstraňovanie prachu a špiny

•	 	K	dispozícii	je	veľký	výber	vysokokapacitných	
formátov 
Prispôsobené vašim potrebám

Utierky  
WYPALL* L20/10

Ideálne pre:
•	 	Utieranie	po	konečnej	montáži 

Rozliata voda, postreky, sušenie a čistenie rúk

•	 	Odstraňuje	ľahké	znečistenie,	zanecháva	povrch	
bez šmúh 
Leštenie skla, hladkých povrchov a čistenie nástrojov

•	 	Viacúčelový	komfort	používania 
Rýchlo dostupné na utretie rozliatej vody, čistenie 
a osušenie rúk a poutieranie priestorov na prípravu 
jedál

Dodávané formáty:

Farebné prevedenie:

Technológia / Certifikácia:
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Špeciálne 
utierky
Úžitkové vlastnosti navrhnuté pre 
kontrolované prostredia
Niektoré kontrolované úlohy si vyžadujú veľmi špecifické 
výrobky na utieranie a dávkovanie. Preto sme použili naše 
znalosti	a	technológie	utierania	a	vytvorili	sme	výrobky	
prémiovej kvality určené pre špecifické úlohy, ktoré môžu 
pomôcť	maximalizovať	efektívnosť,	produktivitu	a	znížiť	
vaše náklady na utieranie a rozpúšťadlá. 

Utierky KIMTECH PREP* na prípravu 
povrchu
Poskytujú precíznosť a spoľahlivosť v kontrolovaných 
a zásadných úlohách čistenia v oblasti dopravy 
a priemyselnej výroby. 

Utierky KIMTECH* pre procesy
Pevné	utierky	s	nízkym	množstvom	textilného	prachu	
na opakované použitie pri čistení pomocou chemikálií 
a rozpúšťadiel v oblasti dopravy a priemyselnej výroby.

Utierky KIMTECH* pre systémy WETTASK* 
Úplne uzavretý systém utierania s vymeniteľnou náplňou 
‑ ponúka vám vyššiu kontrolu nad spotrebou rozpúšťadiel/
dezinfekčných prostriedkov a kontrolu nákladov na 
utieranie.

Čistiace utierky WYPALL*
Prenosné vlhčené utierky bez rozpúšťadiel. Sú kedykoľvek 
a kdekoľvek pripravené na použitie. Ideálne pre 
priemyselnú výrobu a dopravu.

Mikrovláknové čistiace utierky WYPALL*
Určené	pre	profesionálne	čistiace	práce,	rýchlo	odstraňujú	
špinu z povrchu. Ideálne pre kancelárie, zdravotníctvo, 
hotely, reštaurácie a stravovacie prevádzky.

Utierky KIMTECH* Aerospace
Expertné	riešenia	špeciálne	navrhnuté	pre	precízne	úlohy	
v leteckom priemysle. 

V porovnaní s tradičnými protokolmi 
systémov viacnásobného používania 
utierok a ich dezinfekcie, systém 
WeTTASK* pomáha znížiť riziko krížovej 
kontaminácie vďaka dávkovaniu po 
jednom kuse.

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.sk



Naše utierky KIMTECH* splnia 
vaše špecifické požiadavky:

Utierky KIMTECH PREP* 
na prípravu povrchu 
Keď je precíznosť a spoľahlivosť kľúčovou požiadavkou, 
značka KIMTECH* ju dokáže splniť. Poskytovanie riešení 
dôležitých úloh čistenia v doprave, zdravotníctve a vo 
výrobe. Kontrolovaná konzistentnosť tam, kde je potrebná. 

Utierky KIMTECH* pre procesy
Pevné	povrchové	utierky	s	nízkym	množstvom	textilného	
prachu na opakované použitie s čistiacimi chemikáliami 
a rozpúšťadlami. Veľmi vhodné na utieranie olejov, maziva 
a ideálne pre:

Práce v tlačiarni a pri nanášaní náterov 
v automobilovom  priemysle 
Utierky	neobsahujú	žiadny	silikón.	

Utierky  
KIMTeCH*

Vyberte si z týchto možností:
•	 	Lepivé	utierky 

Odstraňovanie prachu z pieskovania v priemyselných 
a výrobných prevádzkach

•	 	Utierky	na	tesniace	materiály 
Netkaná otvorená štruktúra, ideálna na utieranie 
tesniacich materiálov z nástrojov a kief.

•	 	Mikrovláknové	utierky 
Určené	pre	starostlivosť	o	automobily,	sú	cenovo	
priaznivé, dajú sa prať a sú vyrobené z vysoko kvalitného 
polyesteru/polyamidu, ktorý sa nerozstrapká.

•	 	Utierky	na	procesy 
Pevné povrchové utierky s nízkym množstvom 
textilného	prachu	sú	ideálne	na	opakované	použitie	s	
čistiacimi chemikáliami a rozpúšťadlami.

Dodávané formáty:

Technológia / Certifikácia:

Farebné prevedenie:
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Systémy utierania WeTTASK*  
s vymeniteľnou náplňou pre 
priemyselné aplikácie
Produktivita
•	 	Systém	pripravený	na	používanie	šetrí	čas	a	námahu	

pracovníkov.

•	 	Ponúka	flexibilitu	pri	používaní	preferovaných	rozpúšťadiel/
chemikálií.

Ziskovosť
•	 	Znížená	spotreba	rozpúšťadiel	najmenej	o	20	%

•	 	Znížené	náklady	na	likvidáciu	odpadu

Zdravie a bezpečnosť
•	 	Znížte	dopad	na	životné	prostredie	vďaka	nižšiemu	

množstvu emisií VOC.

•	 	Obmedzenie	expozície	voči	rozpúšťadlám

•	 	Zvýšenie	bezpečnosti	pracovníkov

Utierky KIMTECH* SSX možno používať  
s bežnými priemyselnými rozpúšťadlami, 
ktoré sú založené na:

Utierky KIMTECH* SSX pre  
priemyselnú výrobu
•	 	Textúrovaný	materiál	na	zbieranie	nečistôt

•	 	Možno	používať	s	mnohými	rozpúšťadlami.

Naše uzavreté systémy utierania s vymeniteľnou náplňou sú 
navrhnuté špeciálne na utieranie s rozpúšťadlami a prípravu 
povrchu, zvyšujú bezpečnosť a znižujú pravdepodobnosť 
rozliatia rozpúšťadla. Ideálne pre priemyselnú výrobu 
a dopravu.

Silné a nasiakavé, určené pre aplikácie s nízkym množstvom 
textilného	prachu.

Vhodné pre letecký priemysel 
Utierka	s	nízkym	množstvom	textilného	prachu,	bez	silikónu,	
určená na používanie s rozpúšťadlami a agresívnymi 
chemikáliami.	Utierky	WETTASK*	SSX	boli	navrhnuté	pre	sektor	
leteckej	prepravy	a	majú	certifikáty	BMS	15-5F	a	AMS	3819B.

Utierky 
WeTTASK* SSX

Ideálne pre:
•	 	Utieranie	povrchov	v	priemysle 

Používanie vami zvoleného rozpúšťadla

•	 	Utieranie	s	prípravou	povrchu 
Použitie s rozpúšťadlami a silnými chemikáliami

•	 	Utieranie	povrchov	v	zdravotníctve 
Používanie zvoleného dezinfekčného/čistiaceho 
prostriedku

Dodávané formáty:

Farebné prevedenie:

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.sk

•	 	MEK

•	 	Izopropanol	Acetón

•	 	n-	heptán

•	 	Etanol

•	 	Etylacetát

•	 	Xylol

•	 	Cyklohexán

•	 	Trichlórmetán

Technológia / Certifikácia: BMS 15-5F / AMS 3819B



 

Odlíšenie povrchov 
v zdravotníctve
Utierky WETTASK* DSX/DS

Spoločne dokážeme prispieť k vytvoreniu zdravšieho 
zdravotníckeho pracoviska.
Povrchová čistota je veľmi dôležitý faktor pri potláčaní hrozby krížovej infekcie. 
Potenciálne škodlivé baktérie dokážu na nečistených povrchoch prežívať mnoho 
hodín. Súčasťou účinných programov na kontrolu infekcie je preto pravidelné 
čistenie povrchov.

Naše utierky KIMTECH* pre systémy utierania WETTASK* s vymeniteľnou náplňou 
sú navrhnuté s ohľadom na túto potrebu. Náš kompaktný systém utierania za 
mokra s vymeniteľnou náplňou ponúka vysoko účinné a nákladovo efektívne 
utieranie kritických oblastí v zdravotníctve, a tak pomáha znižovať riziko krížovej 
infekcie.

Kompatibilita s mnohými bežnými čistiacimi a dezinfekčnými roztokmi na báze 
týchto chemikálií:

•	 	Glukoprotamín	(Alkohol)

•	 	Benzalkoniumchlorid	(BKC)	a	N-(3-Aminopropyl)-N- 
dodecylpropán‑1,3‑diamín

•	 	Benzalkoniumchlorid	(BKC)	-	Glutaraldehyd

Utierky KIMTECH* pre systémy utierania WETTASK* 
s vymeniteľnou náplňou 
V KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* máme dlhoročné skúsenosti v pomoci 
zdravotníckemu personálu pri vykonávaní ich každodenných povinností na 
najvyššej úrovni. Vďaka našim skúsenostiam v tejto oblasti sústreďujeme úsilie na 
pochopenie vašich potrieb, ktoré sa snažíme naplniť inovatívnymi riešeniami našich 
vývojárskych tímov.

Cenovo efektívne využitie
•	 	Jedno	vedro	utierok	dokáže	dezinfikovať	plochu	do	250m².

•	 	Samotesniace	veko	zabraňuje	vyparovaniu	čistiaceho	roztoku	medzi	
použitiami.

•	 	Systém	výdaja	po	jednom	kuse	umožňuje	vyšší	stupeň	kontroly.

•	 	Jednotlivé	utierky	sú	navrhnuté	na	optimálne	využitie	čistiacej	kvapaliny.

Bezpečné a spoľahlivé
•	 	Závery	výskumnej	štúdie	preukazujú,	že	utierky	KIMTECH*	si	udržia	

dezinfekčnú	účinnosť	počas	obdobia	najmenej	28	dní.

•	 	Zabudovaný,	nepriedušne	uzavretý	kryt	udržiava	utierky	neustále	vlhké	
a vždy pripravené na použitie.

•	 	Úplne	uzavretý	systém	výdaja	poskytuje	zvýšené	zabezpečenie	proti	
pošpliechaniu a rozliatiu ‑ čistiaca kvapalina sa používa iba tam, kde je 
potrebná.

Všestranné a prenosné
•	 	Vytvorte	si	vlastné	vlhké	utierky	pridaním	preferovaného	čistiaceho	roztoku	

do systému.

•	 	Prenosnosť	systému	umožňuje	použitie	v	celom	zdravotníckom	zariadení.

Správna voľba
Výber materiálov na utieranie môže výrazne 
ovplyvniť účinok dezinfekčného prostriedku. 
Stačí iba 1,75 l vášho dezinfekčného 
prostriedku v kombinácii s našimi utierkami 
Wet Task DS/DSX, a dokážete dezinfikovať 
plochu	viac	ako	250	m².	

Skúšky počas obdobia 4 týždňov potvrdili 
vynikajúce vlastnosti utierok KIMTECH* / 
WETTASK* DS i DSX.
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7762 + dezinfekčný prostriedok A, B a C

28 dní

   Vynikajúce prevádzkové vlastnosti 
počas celého obdobia 4 týždňov

   Minimálny faktor zníženia potrebný na 
úspešné ukončenie testu

  Dezinfekčný prostriedok A obsahuje 
(Benzalkoniumchlorid	+	Glukoprotamín2) 

  Dezinfekčný prostriedok B obsahuje 
(Glutaral	+	Benzyl-C12-18-
alkydimetylamoniumchlorid + 
Didecyldimetylamoniumchorid) 

  Dezinfekčný prostriedok C obsahuje  
(Benzyl-C12-18	alkydimetylamoniumchlorid	
+ N‑(3‑Aminopropyl)‑N‑dodecylpropén 
‑1,3‑diamín)
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Ideálne pre:
Zdravotnícke prostredie, kde je hygiena najdôležitejšou 
požiadavkou a kde sa vyžaduje optimálna kontrola rizika 
infekcie:

•	 	Odolnosť	voči	biologickému	rastu	a	plesniam 
Chemicky ošetrené povrchové utierky na ochranu 
pacientov	v	zónach	akútnej	a	primárnej	starostlivosti

•	 	Dlhšia	ochrana 
Utretý	povrch	zostáva	vlhký,	takže	dezinfekčný	
prostriedok ďalej pôsobí.

•	 		Alternatíva	k	sprejom 
Znižuje množstvo odpadu a umožňuje lepšiu kontrolu 
nákladov.

Ponúkajú vám vyššiu kontrolu nad 
spotrebou rozpúšťadiel/dezinfekčných 
prostriedkov a kontrolu nákladov 
na utieranie.
Prichádza nový koncept v systémoch utierania. Vytvorili sme 
vzduchotesný systém utierania s vymeniteľnou náplňou. 
Poskytuje vám lepšiu kontrolu nad používaním chemikálií 
a navlhčených utierok, ktoré sú určené na špeciálne úlohy 
čistenia	vo	vašom	sektore.	Jednoducho	si	vyberiete	riešenie:	

•	 	Zvýšenie	štandardov	hygieny	a	bezpečnosti 
 Navlhčené utierky vám pomáhajú znižovať náklady na 
rozpúšťadlá a dezinfekčné prostriedky.

•	 	Úplne	uzavretý	systém	 
Na zníženie krížovej kontaminácie, množstva chemických 
výparov a pošpliechania, zvyšuje bezpečnosť pracovníkov.

Utierky  
WeTTASK* DSX/DS

náš systém WeTTASK* znižuje spotrebu 
rozpúšťadiel najmenej o 20 % v porovnaní 
s bežnými handrami a inými otvorenými 
systémami.
Jednoducho	si	vyberte	utierky	KIMTECH*	,	ktoré	sa	najlepšie	
osvedčili pre vašu úlohu a pridajte chemický roztok, ktorý 
už používate. Doplňte roztok do 2,5 litra alebo tak, aby bola 
utierka dostatočne vlhká pre vašu konkrétnu aplikáciu.

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.sk



Uvedomujeme si, že aj keď 
príprava a čistenie povrchov 
predstavuje iba veľmi malú časť 
vo výrobe lietadiel a zariadení, 
v ich oprave a údržbe, je rovnako 
dôležitá a vyžaduje si precízne 
produkty vyrobené na mieru.

Utierky KIMTeCH* 
Aerospace

Utierky na bežné použitie 
a aplikáciu chemikálií
•	 	Úsporné	riešenie	čistenia	

s jednoduchou implementáciou, 
ktoré znižuje množstvo odpadu 
a zvyšuje produktivitu pri bežnom 
utieraní. 

•	 	Vyššia	kontrola	systému	
dávkovania  a použitie rozpúšťadla 
umožňuje zníženie množstva 
odpadu a celkovo lepšie 
prevádzkové vlastnosti v porovnaní 
s tradičnými systémami vedra/
dekantéra a jednorazovými, vopred 
pripravenými roztokmi.

Utierky pre náročné 
použitie s nízkym obsahom 
textilného prachu
•	 	Pokrokový	materiál pre optimálnu 

kontrolu prachu a uvoľňujúcich sa 
častíc.

Abrazívne povrchové 
utierky Aerospace
•	 	Vysoko	trvanlivé utierky Aerospace 

špecificky určené pre drsné povrchy.
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Fast-absorbing material

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Mikrovláknové čistiace 
utierky WYPALL*

Mikrovláknové čistiace utierky 
WYPALL* absorbujú kvapalinu 
v množstve rovnajúcom sa až 
8-násobku hmotnosti utierok.

Vytvorené pre profesionálne 
čistenie
Na opakované použitie ‑ naše mikrovláknové čistiace utierky 
WYPALL* možno 300 krát vyprať bez vplyvu na ich vlastnosti.  
Vytvorenie nákladovo úspornejšieho riešenia pre 
zaneprázdnených profesionálov v oblasti čistenia. 

•	 	Netreba	používať	čistiace	chemikálie 
Zníženie ročných nákladov na čistenie a pomoc pri 
ekologickejšom riešení

•	 	Štyri	farebné	varianty	pre	jednoduché	oddelenie	úloh 
Pomáhajú minimalizovať krížovú kontamináciu.

•	 	Určené	na	zachytávanie	povrchovej	špiny 
Pre rýchlejšie a efektívnejšie čistenie

Ideálne pre:
•	 	Čistenie	stolov	a	povrchov 

Účinné zachytávanie špiny

•	 	Čistenie	skla	a	zrkadiel 
Hladká	textúra	zelenej	mikrovláknovej	utierky	pre	
reflexné	povrchy	bez	šmúh

•	 	Znižuje	riziko	krížovej	kontaminácie 
Jedna	farebná	utierka	na	každú	úlohu	udržuje	vysoký	
štandard hygieny v klinickom prostredí.

Dodávané formáty:

Farebné prevedenie:

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.sk

Zvýšený čistiaci účinok
Mikrovláknová utierka Bavlnená utierka

Povrch ostáva čistý, suchý 
a lesklý.

Zachytáva 
a odstraňuje 
špinu 
a vlhkosť.

Špinu 
a vlhkosť iba 
stláča.

Povrch ostáva špinavý a vlhký

Technológia / Certifikácia:



3

1

2

1.		Textúrovaný	povrch	
a zdokonalený čistiaci 
prostriedok účinne 
narušujú a rozpúšťajú 
ťažko odstrániteľnú špinu 
a mastnotu. 

2. Nasiakavá vrstva saje, drží 
špinu a zabraňuje, aby sa špina 
dostala späť na ruky

3. Hladký povrch očistí zvyšky 
špiny a hydratuje pokožku.

Navlhčené, prenosné  
a pripravené na použitie 
kedykoľvek a kdekoľvek
Ideálne pre odvetvia výroby, strojárstva, údržby, dopravy a služieb:

•	 		Vhodné	na	jednoduché	očistenie	ťažko	odstrániteľnej	
mastnoty a špiny 
Netreba používať gély, handry, mydlo, ani vodu.

•	 		Účinný	systém	zvlhčovania 
Špeciálne zloženie prírodných a esenciálnych prísad, ktoré 
pomáha znižovať suchosť pokožky. 

•	 		Špeciálne	navrhnutý	materiál	 
Čistí rýchlo, účinne a hospodárne.

Čistiace utierky  
WYPALL*

Ideálne pre:
•	 	Bez	rozpúšťadiel,	s	prídavkom	zvlhčujúcich	látok 

Na ochranu rúk a zníženie suchosti pokožky

•	 	Odolné	a	trvanlivé 
Odstraňovanie oleja, mastnoty a špiny z rúk, nástrojov 
a strojov

•	 	Kontrolované	dávkovanie	po	jednom	kuse 
Znižuje odpad a zvyšuje hygienu, keďže utierky sa dotýka 
iba jeden používateľ.

Dodávané formáty:

Farebné prevedenie:

Technológia / Certifikácia:
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Systémy 
dávkovania
Prenosné systémy dávkovania určené pre 
všetky prostredia
Je	pre	vaše	prostredie	najlepší	vysokokapacitný,	mobilný	
alebo hygienický systém dávkovania po jednom kuse? 
Vytvorili sme kompletný rad praktických a inovatívnych 
systémov dávkovania, ktoré sú vhodné pre rôzne pracovné 
prostredia. 

V procese návrhu vždy zvažujeme vaše nároky na spotrebu, 
hygienu, množstvo odpadu, údržbu a úsporu nákladov, ako aj 
poškodenie výrobkov a kontamináciu. To vám uľahčuje výber 
spoľahlivého dávkovacieho systému.

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.sk



Veľký kotúč
Vysoká kapacita pre priestory 
s vysokou vyťaženosťou, možno 
jednoducho premiestniť na miesto 
používania. K dispozícii aj s nožným 
pedálom na obsluhu jednou rukou.

naše systémy dávkovania sú 
navrhnuté tak, aby zaručili 
odber správneho množstva 
výrobku. Pomáhajú vám 
kontrolovať spotrebu a znížiť 
množstvo odpadu. 

BRAG* Box
Mobilné systémy, ktoré 
obmedzujú spotrebu, 
pre čistenie alebo 
utieranie na viacerých 
miestach.

Box typu Pop-Up
Flexibilný	systém,	ktorý	obmedzuje	
spotrebu. Ideálne riešenie pre 
čistenie alebo utieranie na 
viacerých miestach ‑ systém 
ponúka kontrolovanú spotrebu 
a chráni utierky.

 Dávkovanie utierok skladaných/
skladaných na štvrtiny
 Najlepšia voľba pre okamžité 
dávkovanie na špecifických 
pracoviskách. Dva systémy ponúkajú 
jednotlivé utierky v plastovom 
vodoodpudivom vrecku chránenom 
pred pošpliechaním.

Zásobník s krytom
Zásobník s krytom možno 
upevniť na stenu pri 
terapeutických pohovkách, čo 
zjednoduší dávkovanie.

Dávkovač Centrefeed Roll
 Hygienické dávkovanie po jednom 
kuse, ideálne pre priestory, kde 
sa manipuluje s potravinami. 
Jednoduché	a	rýchle	zakladanie	
spredu a hygienicky čistý povrch, 
ktorý zodpovedá požiadavkám 
HACCP.

Right Rag Box a Multi-Box
Okamžitý prístup k utierkam 
v núdzových prípadoch nečakaného 
rozliatia kvapalín.
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Vytvárame spolu 
výnimočné pracoviská 
- Exceptional 
Workplaces*.
KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL* nielen predáva 
vynikajúce produkty ‑ ponúkame podporu a novú 
perspektívu, dodávame kompletné servisné riešenia, 
ktoré pomáhajú zmeniť tvár vášho pracoviska.

Ako to dokážeme? Všetko začína zmenou konverzácie, 
novou definíciou toho, čo všetko pracovisko 
znamená a malo by znamenať. Pracovisko nie je 
iba miestom, kde sa chodí pracovať, ale aj miestom, 
kde ľudia cítia výnimočne bezpečne a zdravo, 
a sú inšpirovaní k čo najvyššej produktivite.

Naše kompletné servisné riešenia vám ponúkajú 
niečo omnoho cennejšie ako iba produkty: zdravšie, 
bezpečnejšie a produktívnejšie pracoviská. 

Nazývame ich výnimočné 
pracoviská - Exceptional 
Workplaces*.

Zdravšie Bezpečnejšie Produktívnejšie

Zdravšie pracoviská
Organizácie pracujú častejšie ako kedykoľvek predtým 
s nižším počtom zamestnancov. Preto je veľmi dôležité, 
aby organizácie chránili zdravie a pohodu svojich 
zamestnancov a aby pre nich zabezpečili hygienickejšie 
pracoviská. Poskytujeme vám nástroje, ktoré:

 –  zvýšia účasť zamestnancov,

 – znížia počet absencií,

 – zvýšia produktivitu.

Zvýšená produktivita
Veľmi dobre si uvedomujeme, aké dôležité je nachádzať 
spôsoby znižovania nákladov a zvyšovania marží.  
Naše produkty sú preto navrhnuté podľa týchto zásad:

 – vyššia efektivita

 – zníženie množstva papierového odpadu

 – zmenšenie skladovacích priestorov

To všetko vám šetrí čas a pomáha znižovať náklady. 

Podrobnejšie informácie nájdete na adrese  www.kcprofessional.sk

Intenzívnejšia účasť 
zamestnancov

Znížený počet absencií

Zvýšená produktivita



Vieme, že vám záleží na zvyšovaní efektívnosti. Tá bola 
a naďalej zostáva stredobodom nášho záujmu. 

Vzájomnou spoluprácou môžu naše riešenia utierania 
efektívnejšie vyriešiť výzvy vášho pracoviska.

Spoločne tvoríme 
bezpečnejšie 
pracoviská.

Riešenia bezpečnosti
Môžeme vám poskytnúť množstvo aktuálnych 
informácií o bezpečnosti a môžeme vám pomôcť 
poradiť si so súčasnými zásadnými otázkami 
bezpečnosti – takže sa môžete venovať podnikaniu, 
minimalizovať stratený pracovný čas a pripraviť sa 
na situácie, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť vašich 
pracovníkov.

Riešenia pre umyvárne
Ak ide o prostredie umyvární, my určujeme štandard. 
Sme odhodlaní dodávať vynikajúce komplexné riešenie 
hygieny s ohľadom na imidž, v ktorom sa spája 
pôsobivý a inovatívny výrobný sortiment.



Pracujeme s ľuďmi a pre ľudí,  
pretože ľudia sú tým najdôležitejším prvkom 
v podnikaní.

Umožňujú	to,	aby	naše	pracoviská	fungovali,	 
a my prispievame k výnimočnosti ich praco‑
vísk.

Exceptional Workplaces* 
Zdravšie, bezpečnejšie a produktívnejšie.

náš prísľub

www
Objednajte ešte dnes u miestneho distribútora.
nájdite miestneho distribútora na www.kcprofessional.sk

Pre ďalšie informácie o projekte exceptional Workplaces*, 
navštívte, prosím: www.kcprofessional.sk
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